
       KARTA ZGŁOSZENIA
na II zawody pływackie Aqua Race

(wypełnia rodzic / opiekun zawodnika niepełnoletniego)

Imię i nazwisko zawodnika

…………………………………………………………………………………….

Kategoria wiekowa (zaznacz odpowienią): 

1 – 2010 i młodsi

2 – 2009-2008

3 – 2007-2006

4 – 2005 i starsi

Styl   (wpisać tylko jeden styl): …....................................... Rok urodzenia …...............................

Style do wybrania w poszczególnych kategoriach wiekowych: 

2010 i młodsi – styl grzbietowy lub dowolny

2009-2008 – styl grzbietowy, dowolny lub klasyczny

2007-2006 – styl grzbietowy, dowolny lub klasyczny

2005 i starsi - styl grzbietowy, dowolny lub klasyczny

Oświadczam, że mój syn / córka / podopieczny(a) jest zdrowy(a) i biorę pełną odpowiedzialność za 
jego / jej udział w II Zawodach Pływackich Aqua Race organizowanych przez szkołę pływania Swim 
Safe, w dniu 01.06.2019r. oraz akceptuję warunki uczestnictwa zawarte w regulaminie. Zobowiązuje 
się przestrzegać zarządzeń organizatorów oraz warunków regulaminu.

Oświadczam, że jako rodzic / opiekun prawny, zabezpieczę dziecku bezpieczną drogę na zawody oraz 
jego powrót do domu.

  ………………………………………….                                                     ……………………………………………………………
        miejscowość, data                                                                      podpis czytelny(rodzica/opiekuna)



Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci zdjęć oraz danych imienia, 
nazwiska, miejscowości (lub danych osobowych mojego dziecka: imienia, nazwiska, miejscowości)* 
w celu wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu przez administratora zgodnie z europejskim 
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, 
str.1).

  ………………………………………….                                                     ……………………………………………………………
        miejscowość, data                                                                     podpis czytelny(rodzica/opiekuna)

Zgoda na publikację w mediach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci zdjęć oraz danych imienia, 
nazwiska, miejscowości (lub danych osobowych mojego dziecka: imienia, nazwiska, miejscowości)* 
w celu rozpowszechniania wydarzenia w mediach przez administratora, na stronach internetowych 
oraz portalu społecznościowym facebook, do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych,  
zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą  z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z zm.). 

  …………………………………………..                                                     ……………………………………………………………
        miejscowość, data                                                                       podpis czytelny(rodzica/opiekuna)

Informacja o zasadach przetwarzania danych w związku wykorzystaniem wizerunku oraz udziału 
w II Zawodach Pływackich Aqua Race - Proszowice 2019

 Administratorem twoich danych osobowych jest Swim Safe szkoła pływania Mateusz Stopiński 
reprezentowana przez Mateusz Stopiński z siedzibą w Proszowice 32-100, ul. Krakowska19A. 

 Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu 
określonym w treści zgody.

 Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 Masz prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i usunięcia swoich danych. 

 Wyrażoną zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, 
którego dokonano przed cofnięciem zgody.

 Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów 
prawa oraz podmiotom z którymi administrator współpracuje w ramach organizowanego wydarzenia - 
osoby, firmy i instytucje wspierające.

 W sprawach spornych masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

 W związku z transferem danych do serwisów należących do międzynarodowych organizacji takich jak 
Facebook i Google administrator informuje, że spółki przystąpiły do programu Tarcza Prywatności UE-USA i
uzyskały niezbędny certyfikat.

 W związku z powyższym dane mogą być profilowane.

 Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub usunięcia artykułu. 

 Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi uzyskasz pod adresem e-mail 
stopinski.mat@gmail.com

Potwierdzam zapoznanie się z w/w informacjami.

  ……………………………………………….                                                     ……………………………………………………………
        miejscowość, data                                                                          podpis czytelny(rodzica/opiekuna)


